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§ 25
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautaknnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty
sähköisesti 5.5.2021.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

Puumala
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
11.05.2021

3/2021

4 (24)

§ 26
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä perjantaina 14.5.2021 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Piskonen ja Timo Reponen.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Piskonen ja Annukka Närhi.
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§ 27
Yhtenäiskoulun oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anni Riikka Leskinen
anniriikka.leskinen@puumala.fi
peruskoulun rehtori
Liitteet

1 Yhtenäiskoulun oppilaiden hyvinvointikyselyn tulokset, liite
Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020-2021 teema on hyvinvointi.
Oppilashuollon ohjausryhmä valitsi oppilashuollon yhdeksi tavoitteeksi tänä
lukuvuonna teeman mukaisesti Oppilaiden turvallisen ja rauhallisen koulunkäynnin
sekä hyvinvoinnin turvaamisen korona-viruksen tuomassa epävarmassa tilanteessa.
Yhtenä toimenpiteenä päätettiin toteuttaa oppilaiden hyvinvointikysely.
Kyselyn pohjaksi saatiin naapurikunnassa käytetty kysely, joka muokattiin
koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä tilanteeseen ja Puumalan yhtenäiskouluun
sopivaksi. Kysely toteutettiin Wilmassa 3.-9. -luokkalaisille marraskuussa 2020.
Oppilaat vastasivat kyselyyn koulussa oppitunnilla, vastanneita oli 77.
Kyselyn tulokset on käyty läpi koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä tammi- ja
helmikuussa 2021 sekä yhtenäiskoulun henkilökuntakokouksessa huhtikuussa 2021.
Tuloksista on tarkoitus tiedottaa myös huoltajia ja oppilaita.
Hyvinvointikyselyn tulokset ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Yhtenäiskoulun oppilaiden hyvinvointikyselyn
tulokset tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 28
Puumalan yhtenäiskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anni Riikka Leskinen, Anne Julin
anniriikka.leskinen@puumala.fi, anne.julin@puumala.fi
peruskoulun rehtori, palvelujohtaja
Liitteet

1 Yhtenäiskoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023, liite
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaan
viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta
järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja
miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä
että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista.
Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon
ottaen.
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-
arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1. selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;
2. tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi; sekä
3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden
toteuttamisesta ja tuloksista.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen
järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen
häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.
Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi
vuodeksi kerralla.
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja
ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja
muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma
tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän
ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä
opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluksi
edistämistoimenpiteistä.
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Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Puumalan yhtenäiskoulu on laatinut liitteenä olevan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulun rehtori
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§ 29
Oppivelvollisen ohjaus ja valvonta
PuuDno-2021-128
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisen
hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän hakeutumisvelvollisuuden
ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset tulivat voimaan
jo 1.1.2021.
Oppivelvollisuus laajenee niin, että oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 18
vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut
ylioppilastutkinnon tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun
tutkinnon. Lisäksi toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajennus tulee
voimaan ikäluokka kerrallaan.
Pääsääntöisesti oppivelvollisuuden suorittamista jatketaan suorittamalla
lukiokoulutuksen oppimäärä, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto tai
ammattitutkinto. Jos perusopetuksen päättäneellä nuorella ei ole vielä valmiuksia
siirtyä tutkintotavoitteeseen koulutukseen, hän voi suorittaa oppivelvollisuuttaan
lukuvuonna 2021-2022 perusopetuslain mukaisessa lisäopetuksessa,
lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja ammatilliseen koulutukseen
valmentavassa koulutuksessa. 1.8.2022 lukien oppivelvollisuutta voidaan suorittaa
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa.
Oppivelvollinen voi keskeyttää opintonsa ja sitä koskeva päätös voidaan tehdä vain
oppivelvollisen tai hänen laillisen edustajansa hakemuksesta ja säädettyjen
edellytysten täyttyessä. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden
suorittaminen määräajaksi:
1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman
vuoksi;
2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;
3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos
oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen
ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla
oleskelun aikana;
4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun
painavan syyn vuoksi.
Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi,
jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa
oppivelvollisuuden.
Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen oppilaana oleva
oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvollisuutensa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että perusopetuksen järjestäjän on seurattava, onko oppivelvollinen hakeutumassa
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oppivelvollisuuslain edellyttämään koulutukseen, saako hän opiskelupaikan, ottaako
hän sen vastaan ja aloittako hän siellä koulutuksen. Perusopetuksen järjestäjän ohjaus
ja valvontavastuu päätttyy vasta silloin, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa ja
koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa. Perusopetuksen järjestäjän
tulee vuosittain elokuun lopulla selvittää, ovatko oppivelvolliset aloittaneet opintonsa.
Jos opintoja ei ole aloitettu, perusopetuksen järjestäjän on ilmoitettava siitä
oppivelvollisen huoltajalle.
Jos oppivelvollinen on aloittanut opintonsa mutta keskeyttää ne ennen tutkinnon
saamista, tulee siitä ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle. Asuinkunnan tehtävänä on
ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa
muiden tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin. Asuinkunnan tulee selvittää
oppivelvollisen kokonaistilanne ja tuen tarve yhdessä oppivelvollisen ja tämän
huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa. Jos oppivelvollinen ei ohjauksen jälkeen
2 kuukauden kuluessa ole saanut opiskelupaikkaa, viimesijaisena vaihtoehtona
asuinkunnan tehtävänä on osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka. Asuinkunta voi
osoittaa opiskelupaikan vain tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta tai
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta. Asuinkunnan on
kuultava oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa ennen
asian ratkaisemista.
Oppivelvollisuuslakiin on lisätty myös uusi säädös uudesta
oppivelvollisuusrekisteristä, Valpas.
Puumalan kunnan osalta oppivelvollisuuslain muutokset tarkoittavat seuraavaa:
Hyvinvointilautakunnan on nimettävä henkilö, joka
seuraa, onko oppivelvollinen hakeutumassa oppivelvollisuuslain edellyttämään
koulutukseen, saako hän opiskelupaikan, ottaako hän sen vastaan ja aloittako
hän siellä koulutuksen
selvittää oppivelvollisen kokonaistilanteen ja tuen tarpeen yhdessä
oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa
tilanteissa, joissa oppivelvollinen ei ole aloittanut opintoja tai on keskeyttänyt ne
ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja
tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin tilanteissa, joissa
oppivelvollinen ei ole aloittanut opintoja tai on keskeyttänyt ne
ohjaa tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä
päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä
päättää opiskelupaikan osoittamisesta.
Palvelujohtaja on suunnitellut oppivelvollisuuslain muutosten edellyttämien
toimenpiteiden ja päätösten toteuttamista yhdessä peruskoulun rehtorin kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. Oppivelvollisuuslain muutosten täytäntöönpanosta vastaa hyvinvointipalvelujen
toimialan opetuspalvelujen vastuualue.
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2. Peruskoulun oppilaanohjaaja
seuraa, onko oppivelvollinen hakeutumassa oppivelvollisuuslain edellyttämään
koulutukseen, saako hän opiskelupaikan, ottaako hän sen vastaan ja aloittako
hän siellä koulutuksen,
selvittää oppivelvollisen kokonaistilanteen ja tuen tarpeen yhdessä
oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa
tilanteissa, joissa oppivelvollinen ei ole aloittanut opintoja tai on keskeyttänyt ne,
ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja
tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin tilanteissa, joissa
oppivelvollinen ei ole aloittanut opintoja tai on keskeyttänyt ne sekä
ohjaa tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä.
3. Peruskoulun rehtori päättää
oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttämisestä ja
oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättä esittää kunnanhallitukselle, että se tekee
valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää lisätä Puumalan kunnan hallintosääntöön peruskoulun rehtorin
päätösvaltaan seuraavat asiat:
Peruskoulun rehtori päättää
23. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 §:n mukaisen oppivelvollisuuden suorittamisen
keskeyttämisestä sekä
24. oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:n mukaisen opiskelupaikan osoittamisesta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Peruskoulun rehtori
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§ 30
Koululaisten varhaiskasvatusoikeus
PuuDno-2016-61
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on.
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa
työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsella ei ole
Suomessa kotikuntaa tai lapsen kotikunta on kotikuntalain perusteella toinen kunta.
Kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on
huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle
lapselle kuin kunnan asukkaalle.
Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen oppivelvollisuuden alkamista saa
varhaiskasvatusta.
Jos lapsi ennen oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan taikka
perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.
Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä
päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen
mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan
työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt (30.5.2017 § 30), että
peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan päivähoitoa arkipäivisin klo
5.40 - 7.00 ja klo 16.30 - 17.30
peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan ilta- (klo 17.30 - 22.00) ja
viikonloppuhoitoa, mikäli samanaikaisesti päivähoidossa on alle kouluikäisiä
lapsia.
Varhaiskasvatuksessa on nyt ilmennyt tarvetta peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaiden
ilta- ja viikonloppuhoitoon myös koulun kesäloman aikana. Perheessä voi olla tilanne,
jossa lapsi olisi yksin kotona iltaisin ja viikonloppuisin, huoltajan ollessa töissä.
Perheessä ei ole toista huoltajaa eikä esim. sukulaisverkostoa Puumalassa. 1. ja 2.
luokan oppilaat ovat vielä niin nuoria, etteivät pysty olemaan yksin kotona koko iltaa
tai päivää. Tällainen tilanne ei ole lapsen edun mukaista.
Mikäli koululainen olisi yksin päiväkodissa, siitä aiheutuisi seuraavat lisäkustannukset:
arki-ilta n. 11 €
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lauantaipäivä n. 30 €
sunnuntaipäivä n. 142 €
Lisäkustannuksiksi on laskettu ainoastaan ilta-, lauantai- ja sunnuntaityöstä aiheutuvat
lisät, koska iltoja ja viikonloppuja varten ei palkata lisähenkilöstöä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että
peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta
koulupäivinä klo 5.40 - 7.00 ja klo 16.30 - 17.30
peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta
kouluviikkojen aikana iltaisin (klo 17.30 - 22.00) ja viikonloppuisin, mikäli
samanaikaisesti varhaiskasvatuksessa on alle kouluikäisiä lapsia
peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarjotaan varhaiskasvatusta koulun
loma-aikoina huoltajien työssäkäynnin ja opiskelun vuoksi arkipäivinä, iltaisin ja
viikonloppuisin, mikäli perhe ei saa lapsen hoitoa muutoin järjestetyksi.
Päiväkodin johtaja selvittää perheen kanssa hoidon järjestelyt ja päättää
varhaiskasvatuksen antamisesta huomioiden perheen tilanne tarvittaessa
muiden asiantuntijoiden kanssa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Päiväkodin johtaja
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§ 31
Puumala-rahaston jaettava tuotto vuonna 2021 ja harrastusstipendien haettavaksi
julistaminen
PuuDno-2021-127
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Puumala-rahaston säännöt, liite
Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 55
1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka
perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon selostusosassa mainitut
sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP
Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle liitteenä olevat säännöt.
Rahaston sääntöjen mukaan
Hyvinvointilautakunta päättää jaettavan tuoton kokonaismäärästä sekä
tarvittavista rahasto-osuuksien realisoinneista.
Hyvinvointilautakunta tukee rahaston tuotoilla Puumalassa asuvia 6-17 -vuotiaita
lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään myöntämällä heille harrastusstipendejä.
Hyvinvointilautakunta päättää sijoituskohteiden vaihtamisista ja valtuuttaa
viranhaltijan tekemään tätä koskevia päätöksiä.
Rahaston säännöt ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2021 Puumala-rahastosta jaetaan
harrastusstipendejä yhteensä 20 000 € ja harrastusstipendit laitetaan hakuun
elokuussa 2021.
Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee
valtuustolle seuraavan ehdotuksen:
Valtuusto päättää lisätä Puumalan kunnan hallintosääntöön seuraavat asiat:
Hyvinvointilautakunta päättää lisäksi
4. Puumala-rahaston säännöissä hyvinvointilautakunnalle määrätyt tehtävät.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 7,11.01.2021
Hyvinvointilautakunta, § 32, 11.05.2021
§ 32
KD valtuustoryhmä Olavi Kietäväisen valtuustoaloite Puumala-rahaston pääoman
korottamisesta
PuuDno-2020-40
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja
valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Valtuutettu Olavi Kietäväinen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle KD
valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen:
" Puumala rahaston pääoman korottamisesta 100 000 - 300 000 eurolla ja niin että
rahastosta voidaan jakaa stipendejä 6 - 17 vuotiaiden lisäksi myös eläkeläisille.
Perustelu vanhenevan väen hyvinvointi lisää elinvoimaa kunnassa ja hyvinvointia
tukeva harrastus, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen palveluja paikallisesti
käyttämällä joihin stipendejä voisi myöntää on koko kunnan etu."
Puumala-rahasto perustettiin samassa kokouksessa jossa aloite jätettiin. Aloitteessa
mainitut asiat, eli rahaston tuoton käyttö ja pääoma, on määritelty valtuuston
hyväksymässä päätöksessä ja rahaston säännöissä. Rahaston käyttöä ei ole vielä
aloitettu, joten muutosten tekeminen siihen näin pian päätöksen jälkeen ei liene
tarkoituksenmukaista.

Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. todeta, ettei aloite johda toimenpiteisiin ja jatkovalmisteluun näin pian rahaston
perustamisen jälkeen
2. lähettää aloitteen hyvinvointilautakunnan tiedoksi ja hyödynnettäväksi rahaston
käyttöä ja laajentamista arvioitaessa.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 11.05.2021, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
hyödynnettäväksi rahaston käyttöä ja laajentamista arvioitaessa tulevaisuudessa.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Puumalan kunnan kulttuuripalkinto 2021
PuuDno-2019-65
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Vainikka, Anne Julin
tuula.vainikka@puumala.fi, anne.julin@puumala.fi
markkinointipäällikkö, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon
seuraavin kriteerein:
Vuosittain palkitaan kulttuurin saralla ansioitunut henkilö, ryhmä tai muu
yhteisö, jotka ovat omistautuneet Puumalan kulttuuritoiminnan kehittämiselle.
Kulttuuripalkinto voidaan jakaa joko pitkäaikaisesta elämäntyöstä kulttuurin
saralla tai yksittäisistä ja projektiluontoisista ansioista.
Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat tehdä vuosittan ehdotuksia
kulttuuripalkinnon saajasta kunnan markkinointipäällikölle.
Hyvinvointilautakunta päättää palkinnon saajasta markkinointipäällikön
esittämien palkinnonsaajaehdokkaiden joukosta.
Palkinto myönnetään lahjakorttina palkitun valitsemaan puumalalaiseen
kauppaliikkeeseen tai muuhun yritykseen. Lahjakortin arvo on 350 €. Lahjakortin
lisäksi palkitulle luovutetaan kunniakirja sekä Puumalan historia I ja II -teokset.
Puumalan kunta on palkinnut vuosittan kulttuurin saralla ansioituneita kuntalaisia
vuodesta 2013, kaikkiaan kahdeksan.
Ehdotuksia on tullut vuosittain paljon ja monia ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä on
jäänyt palkitsematta. Tänä vuonna ehdotettiin yhtä uutta palkittavaa ja aiemmin
ehdotettuja on 10. Ehdokkaita on yhteensä 11, joiden perustelut ovat
oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää valita Puumalan kunnan kulttuuripalkinnon 2020
saajan.

Päätös
Hyvinvointilautakunta valitsi kulttuuripalkinnon 2021 saajan, joka julkistetaan
kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavalla tavalla koronatilanne huomioiden.
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§ 34
Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet 2021-2024, liite
2 Alueellisen hyvinvointisuunnitelman toiminnan suunta ja toimenpiteet 2021-2024,
liite
Etelä-Savon ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu
vuosille 2018-2020. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on
toiminut aktiivisena ydinkokoonpanona hyvinvointikertomuksen laadintavaiheessa ja
myöhemmin suunnitelmaa toteuttavana tahona.
Viimeisin Sote-uudistukseen liittyvä lakiluonnos on annettu lainsäädännön
arviointineuvostolle lokakuun lopulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevia
kirjauksia on täsmennetty. Arvioitavana olevassa versiossa esitetään, että
hyvinvointialueen on raportoitava asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin
vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä (alue)valtuustolle vuosittain.
Lisäksi hyvinvointialueen on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain alueellinen
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Hyvinvointikertomus
ja -suunnitelma on myös julkaistava julkisessa tietoverkossa. Lakiluonnokseen sisältyy
yhteistyövelvoitteita, joiden mukaan hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä yhteistyössä kuntien, muiden julkisten toimijoiden,
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sekä edistettävä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Alueellinen hyvinvointisuunnitelmatyö vuosille 2021-2024 käynnistettiin 25.11.2020 ja
on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että on
laadittu luonnosehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja
strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
aloitettu toiminnan suunnan ja toimenpiteiden työstäminen.
Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on
kokouksessaan 21.4.2021 päättänyt lähettää luonnosehdotukset jatkotarkasteluun
täsmennysten ja lisäehdotusten kirjaamiseksi. Tavoitteena on viimeistellä suunnitelma
kesän aikana ja saattaa uusi laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuuston
päätettäväksi syksyllä uuden valtuustokauden alkamisen ja organisoitumisen jälkeen.
Liitteenä ovat
ehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja strategisiksi
tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
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ehdotukset alueellisen hyvinvointisuunnitelman toiminnan suunnaksi ja
toimenpiteiksi vuosille 2021-2024.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää mahdollisista täsmennyksistä ja lisäehdotuksista
alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä/Eeva Häkkinen
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§ 35
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätökset ajalta 9.3.- 3.5.2021:

Markkinointipäällikkö
Yleinen päätös:
§ 1 Kulttuuripalvelujen kohdeavustus/ Puumalan Kädentaitajat ry, 09.04.2021
Palvelujohtaja
§ 4 Opiskelijoiden kotikuntastipendien myöntäminen vuonna 2021, 26.03.2021
Peruskoulun rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Yhteinäiskoulun kehittämiseen osallistuminen, 06.04.2021
§ 33 Yhtenäiskoulun kehittämiseen osallistuminen, 22.04.2021
§ 34 Luokanopettajan viransijaisen valinta, 03.05.2021
Yleinen päätös:
§ 1 Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen, 18.03.2021
Vapaa-aikasihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kesäauto-hankkeen ohjaajan valinta, 06.04.2021
Yleinen päätös:
§ 1 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Hockey Club Puumala, 12.03.2021
§ 2 Liikuntapalvelujen kohdeavustus/Puumalan Hiihtäjät ry, 12.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta
hyvinvointipalvelujen viranhaltijapäätöksiin.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 36
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
1. Valtiovarainministeriön päätös 31.3.2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden
oikaisusta koronavirustestien tilaston oikaisun johdosta vuodelta 2020. Puumalalle +
43 €.
2. Valtionavustuspäätökset:
Aluehallintovirasto myöntänyt 18.2.2021 Vauhtia viikareihin! -hankkeelle
valtionavustusta 4 000 € ajalle 1.6.-31.12.2021. Kustannukset 8 000 €.
Aluehallintovirasto myöntänyt 9.4.2021 Etsivään nuorisotyöhön valtionavustusta
15 000 € ajalle 1.1.-31.12.2021. Kustannukset 24 480 €.
Aluehallintovirasto myöntänyt 19.4.2021 Puumalan kerhotoiminnan
yhteishankkelle valtionavustusta 5 000 € ajalle 1.6.2021-31.5.2022. Kustannukset
11 200 €.
Aluehallintovirasto myöntänyt 30.4.2021 Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille -
kesäauto -hankkeelle valtionavustusta 15 000 € ajalle 1.6.-31.12.2021.
Kustannukset 17 300 €.
Aluehallintoviraston päätös 3.5.2021 Suomen mallin Harrastusta kaikille -
hankkeen käyttöajan jatkon myöntämisestä 30.9.2021 saakka.
3. Valtionavustushakemukset
Koulun kerhotoiminnan tukemiseen haettu valtionavustusta 16 800 € ajalle
1.8.2021-31.12.2022. Kustannukset 24 000 €.
Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen haettu valtionavustusta 22 800 €
ajalle 1.10.2021-30.6.2022. Kustannukset 28 500 €.
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta haettu 2 500 €.
4. Opetushallitus on myöntänyt automaattisesti 6 kk:n käyttöajan pidennyksen eräille
hankkeille.
5. Opetushallituksen määräys 9.3.2021 Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muutoksiksi ja täydennyksiksi kappaleisiin Paikallisen
opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä
Oppilaanohjaus. Määräykset tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen.
6. Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 21.4.2021:
Kokonaisvaltainen ruokakasvatus -hankkeen esittely, Etelä-Savon
järjestöneuvottelukunta ja yhdistysten yhteystietoalusta, Hankehaku alueiden välisen
verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin, Alueellisen
hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024.

Ehdotus
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Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§25, §26, §27, §32, §34, §35, §36
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§28, §29, §30, §31, §33
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan
hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

